
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань податкової та митної політики 

 

21 червня 2018 року 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, на засіданні комітету присутні 17 

членів комітету,  кворум є. Засідання комітету оголошується відкритим. 

Прошу вас затвердити порядок денний засідання комітету, який вам 

розданий.  

Чи є пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати, хто 

за те, щоб підтримати такий порядок денний. Дякую. 

Переходимо до першого питання. Проект Закону про внесення змін до 

статей 165 і 166 Податкового кодексу України ( реєстр. № 8295 від 19.04 

2018). Ми вчора з вами обговорили його. На сьогоднішній день нам мали 

дати пропозицію декількох пунктів. Зараз прошу звернути увагу. Це в нас по 

поправці 7. Відкрийте, будь ласка, поправку. 

 

ПРОДАН О.П. Нет, 3 поправку в новой редакции дали. 3 поправку 

Остриковой дали в новой редакции, которую мы просили выписать.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Дивіться, по 3 поправці суть залишилася та ж сама: 

обмеження корегування доходу, обмеження знижки в розмірі – 15 розмірів 

мінімальної заробітної плати, але просто технічно більш правильно 

виписали. Вона не буде стосуватись вищої освіти і так далі. 

І подивіться, будь ласка, поправку 7. Її також підкорегували, виписали. 

Сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, 

оформленої  відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплаченої 

платником податку. Платник податку має право скористатись зазначеною в 

цьому пункті  податковою знижкою виключно за умови, що він або члени 

його сім’ї першого та другого ступеня споріднення не мають у власності 
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придатну для проживання житлову нерухомість, розташовану поза межами 

тимчасово окупованих територій, не отримують передбачених 

законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на 

проживання. Дуже дякую комітет, що допомогли виписати.              

Тепер ідемо по цьому проекту закону. Шановні колеги, запропоновані 

висновки нашого комітету, тобто 1-а поправка врахована, 2-а відхилена 

Михайлом. Таке вчора обговорення пройшли. 

По поправці Острікової щодо обмеження в розмірі. Хто за таку 

поправку, щоб врахувати це обмеження, прошу голосувати. Поправку 

виписали. Шановні колеги, хто за те, щоб це обмеження було? Один, два, 

три, чотири. Тобто поправка відхилена. Тобто ми не обмежуємо суму. 

Я говорила вчора з Міністерством фінансів. Вони бачать все-таки 

сукупні фактори, які нададуть додаткові надходження в бюджет. Це все-таки 

детінізація і доходів самих фізичних осіб, які захочуть використовувати це. 

Пішли далі. 5-а поправка Голубова, вона аналогічна 3-й, відхилена. І 

далі 6-а поправка відхилена. Ми вчора обговорювали її.  

7-а поправка.  

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, 15 мінімальних зарплат на оренду 

житла, навіть якщо це не Київ, це інші міста, хоча б по 2 тисячі гривень в 

місяць, хоча би в два рази підвищити. Це буде 12 тисяч гривень. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. 15 мінімальних зарплат - це який розмір? 

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Це 6 тисяч 300 в рік. Помножити на 18, ми ж зараз 

говоримо про податкову знижку.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Почекайте, ми говоримо, щоб житло наймалось десь в 

середніх розмірах, а не в 10 тисячах.  
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ДОЛЖЕНКОВ О.В. Ні, ви не зрозуміли. 2-2,5 тисячі гривень в місяць, я 

зараз про це говорю.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ми говоримо про податкову знижку. Якою вона має 

бути в місяць? 

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Якщо виходити з середнього розміру орендної 

плати 2 тисячі гривень в місяць. Я про це зараз говорю.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. За 2 тисячі гривень можна зняти квартиру? 

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Десь в маленькому місті можна. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ми ж більший розмір заклали.  

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Ні, тут не більший розмір.  

 

ІЗ ЗАЛУ. 15 мінімальних -  це більше 4 тисяч на місяць.  

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Зачекайте, 15 мінімальних зарплат це 6 тисяч 300 в 

рік. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Які в рік? Що ви розказуєте? 15 помножити на 3700 

це буде 52 400 в рік, розділити на 12. 

 

ДОЛЖЕНКОВ О.В. 52 400 помножте на 18. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. При чому тут на 18? 
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ДОЛЖЕНКОВ О.В. Адже це податкова знижка і не можна просто 

брати 52 400. Помножити на 0,18, діліть на 12 і це буде правильно.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Я погоджуюсь. Давайте поставимо 30 розмірів 

мінімальної заробітної плати.  

Ви по цій поправці?  

 

КОБЦЕВ М.В. Ні, я хотів би повернутись до 2-ї поправки. Я хотел бы 

выступить по этой правке. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ми вчора говорили. Виключати повністю цей розділ 

ми не можемо. Це суть цього законопроекту в цілому.  

 

КОБЦЕВ М.В. Я понимаю. Если можно, коллеги, я хотел свою 

позицию прояснить. Мы  с вами понимаем, что знижки, о которых мы 

говорим, идут из НДФЛ. То есть получается, что НДФЛ, который платится в 

муниципалитет и на эти деньги содержатся муниципальные дошкольные 

учреждения, мы вычитаем и по сути дела поддерживаем частные 

дошкольные и школьные учреждения.  

Поэтому суть следующая этого законопроекта: богатый становится 

богаче, а бедный - беднее. Поэтому, если вы не поддержали мою правку, то 

должны четко понимать и нести ответственность за это.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, з врахуванням підтриманих і 

відхилених поправок прошу проголосувати за рішення комітету: 

рекомендувати прийняти даний проект закону в другому читанні та в цілому 

з врахуванням того, що ми тільки що ще раз пройшли - врахованих і 

відхилених поправок.  Хто за таке рішення, прошу голосувати. Рішення 

прийнято одноголосно. 
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Шановні колеги¸ переходимо до наступного питання – проект Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України  щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 

фермерських господарств. ( реєстр. № 6490-д від 18.05. 2017) 

Шановні колеги, ми вчора з вами пройшли деякі поправки  всі разом. 

Потім нам довелось вчора залишатись в комітеті і сьогодні зранку для того, 

щоб дійти всі поправки до кінця.  

Я буду зараз називати поправки. В нас було одне спірне питання, 

давайте його відразу розберемо, щоб потім можна було рухатись спокійно 

далі. Це в нас 9-а поправка Оксани Петрівни, яка стосувалась встановлення 

податку на лісові землі, земельного податку та орендної плати, що 

визначаються Податковим кодексом. Є Юрій Соловей? Поясніть, будь ласка, 

що це таке. 

 

СОЛОВЕЙ Ю.І. Шановні колеги, я хочу пояснити, що сьогодні ми 

маємо єдину унікальну ситуацію, коли, в першу чергу, гірські території, але 

це стосується і рівнинних територій і тих населених пунктів, в яких 

переважну частину складають ліси, по них не стягують земельний податок. 

Всі інші території мають земельний податок від всіх видів користування 

землею. Це приводить до того, що громади, на території яких основу складає 

ліс і більше вони не мають іншої землі, вони не отримують жодного податку. 

Органи місцевого самоврядування, на території яких знаходиться 

ліс,вирубується ліс, жодної віддачі від цих земель сьогодні не мають.  

Саме тому ця поправка розроблена Асоціацією міст, входять туди і 

громади не тільки міст, і це узгоджено, з експертами вона відпрацьована. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Хто буде платником?  

 

СОЛОВЕЙ Ю.І. Держлісгоспи, райлісгоспи.   
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КУРЯЧИЙ М.П. А скільки таких громад, що тільки ліси в них є? 

 

СОЛОВЕЙ Ю.І. Безліч. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Скажіть, будь ласка, хто в нас вчора заперечував? 

 

ФРОЛОВ М.О. Я заперечував. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Поясніть, будь ласка. 

 

ФРОЛОВ М.О. Ми сьогодні розмовляли з цього приводу. Просто я 

знаю, що ми обов’язково повернемось до цього питання, коли буде процес 

формування державного бюджету і ми будемо шукати гроші на утримання 

лісгоспів. Це вже було.      

Все Полісся – це найбідніші території. Там де ліс, там пісок. І дійсно в 

нас платять парки, які отримують гроші тільки за білети,  а ті підприємства, 

які займаються бізнесом, які заробляють на лісах, вони нічого не платять в 

місцеві громади.  

 

БАБІЙ Ю.Ю. Ми не можемо в рамках децентралізації зараз приймати 

це одноманітне рішення. Нехай тоді місцеві ради встановлюють стан МТЗУ  

на сесіях місцевих рад. 

 

ПРОДАН О.П. Так вони і будуть це робити. Просто сьогодні в законі 

існує пільга і вони взагалі не оподатковуються.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Якщо лісгосп дієвий, якщо він працює на експорт, то нехай 

він… 

 

КУРЯЧИЙ М.П. В Дніпрі не працює лісгосп на експорт.  
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(Іде загальна дискусія) 

 

КУРЯЧИЙ М.П. Колеги, є територія, де не так багато лісів,  і де 

лісгоспи не є прибутковими організаціями. Немає в Дніпрі такої можливості, 

щоб сплачували самостійно податки.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я з приводу земель, які по 

"Укрзалізниці". Підійдіть, Вікторе, сюди.  

 

КРИШИН О.Ю. Уважаемые коллеги, прошу послушать очень важную 

информацию. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ви пропонуєте іншу редакцію?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Я хочу сказати наступне. Я  тільки що говорила з 

усіма підрозділами Мінфіну і ДПС з приводу "Укрзалізниці", тому що мене 

збентежило те, що ми дали цю норму, дали цю пільгу,  і з якого такого дива, 

ну,  виходить, що ми дали "Укрзалізниці" взагалі цю пільгу. Пояснення 

просте – в 2015 році ми підняли в 4 рази їм земельний податок, збільшили, 

при цьому всі дотації, які повинні місцеві бюджети заплатити  за перевезення 

пасажирів, починаючи з 2015 року, виплачуються в розмірі, їм повертається, 

компенсується не більше 10, а то і 2 відсотків.  

Тому в них величезна заборгованість  місцевих бюджетів перед ними, і 

вони в минулому році звертались до комітету, показуючи ці астрономічні 

цифри, що ми збільшили, коли ми тоді шукали гроші в бюджет, збільшили їм 

в 4 рази податок на землю, а при цьому компенсації ніякої не виплачують. І 

тому було положення таке попросити зниження цього податку.  
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Тільки що мені офіс Бамбізова і Бамбізов особисто підтвердив, що 

розрив між минулорічним і цьогорічним нарахуванням податку на землю 

складає 600 мільйонів. В цьому році вони нарахували податку… 

 

ІЗ ЗАЛУ. 1,6 мільярдів, а сплатили  в минулому 1 мільярд 100, тобто 

фактично  560 мільйонів.. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. …..  560 мільйонів зменшено надходжень в 

порівнянні  з минулим роком, що це не та цифра, яку ми маємо зараз, про яку 

говорить і Асоціація міст, бо не розібрались. І притому вони пропонують, що 

всі можуть підняти цю ставку податку, збільшити і просять все-таки не 

чіпати цю норму. Вона має попрацювати хоча би ще трохи, бо точно 

наступного року всі відкорегують, а в цьому році цей розрив 560 мільйонів… 

 

ПРОДАН О.П. 1 мільярд 200. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ні, це неправда. Ось сидить Мінфін і ДПС, які 

зробили розрахунок річний. Це ж річний розрахунок. Тому я Слобожана 

хотіла особисто побачити з розрахунками. Він написав нам листа, що він не 

може зробити цей розрахунок, він просто порівнює суми.  Десь є цифри, що 

відбувається з заборгованістю. 

Цей лист надійшов зараз. Я чому говорила вам, що доповім вам, тому 

що в мене було дуже багато підкладено  аргументів для чого це робити. Вони 

ось пишуть, що навіть за 20017 рік з 820 мільйонів, які повинні компенсувати 

місцеві органи, компенсували 93 мільйони. За перших два місяці 2018 року 

не будемо брати.  2016 рік: із 793 мільйонів заборгованості  компенсували 63 

мільйони. Всі цифри підтвердив Мінфін.  

 

ПРОДАН О.П. Все те цифры, которые вы даете, это цифры, которые  

считала "Укрзалізниця". Поверьте мне, когда дает "Нефтегаз" свои  цифры, 
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он абсолютно уверен в том, что 13 миллионов премии на одного человека это 

нормально.  

Тому ще раз кажу, на сьогодні 1 мільярд 200 тисяч місцеві ради 

недоотримають, при цьому з 1 січня "Укрзалізниця" вимагає від них 

компенсації приміського сполучення. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Оксана Петрівна, я би ніколи не повелась на цифри, 

які хтось там дає. Для того є Мінфін і ДПС, які звели всі декларації по всім 

регіонам "Укрзалізниці", їх там мільйон.  

 

ПРОДАН О.П. За ночь? 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ні, не за ніч. У нас раніше був лист до ДПС. 

 

КРИШИН О.Ю. Уважаемые коллеги, у меня есть такое предложение. 

Давайте на сентябрь запросим расчеты и вернемся к этому вопросу в 

сентябре, а сейчас не будем его трогать.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ще технічне питання. Якщо ми зараз цю норму 

відмінимо, вона не буде працювати на 2018 рік, тобто ми восени можемо 

прийняти рішення повернутись до нього і прийняти на 2019 рік.  

Ситуацію на 2018 рік ми вже не змінимо. Строки подання декларації 

закінчились, ставки встановлені. Тому немає сенсу на 2019 рік міняти цю 

норму. Треба розібратись і давайте разом розбиратись. Ось Мінфін, 

отримаємо всі розрахунки. Я вам дам всі листи, які є в мене з офіційних 

джерел.  

 

КУРЯЧИЙ М.П.  Розрахунки потрібно взяти. Але я хочу сказати, що я 

тільки що набрав заступника мера Дніпра по фінансам, втрати від податку на 

землю по "Укрзалізниці" на цей рік 145 мільйонів.  
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ЮЖАНІНА Н.П. Абсолютно вірно. Я вам називаю цифру, яку мені 

називають, річну суму  530 мільйонів. Можливо, в Дніпра дуже багато земель 

під цими технічними вузлами. Ну, почитайте, будь ласка. Я всю папку вам 

віддам для того, щоб ви ознайомились. 

В нас ця норма складається з двох піднорм: по лісам і по 

"Укрзалізниці". Яка ваша думка? Хто за те, щоб лісгоспи стали  платниками 

податку за землі під лісами, прошу голосувати.  

 

КРИШИН О.Ю.  Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять.  

 

(Шум у залі) 

 

КРИШИН О.Ю. Коллеги, есть компромиссное предложение. Вот 

поступило предложение от Долженкова, что давайте примем по лесам, а по 

"Укрзалізниці" отложим до сентября.  

Нина Петровна, давайте проголосуем предложение Долженкова.   

 

ЮЖАНІНА Н.П. Ми тільки що голосували по лісам. 

Я знаю, що в залі багато лобістів лісгоспів. Зараз як вони почують це, 

ви ж чули,  що в нас  були питання по лісам, по лісгоспам, щоб не було потім 

до нас претензій.  

 

(Іде загальна дискусія) 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, ставимо цю поправку врахувати в 

частині лісу без "Укрзалізниці". Хто за таке рішення, прошу голосувати. За – 

15.  Все. Будь ласка, до Мінфіну. Він дасть всі розрахунки.  

Починаємо спочатку. 1-а поправка врахована. 2-а врахована. 
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3-я розбирались. Пропоную відхилити. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати.       

4-а правка. Також розібрались з кооперативами виробничими і 

обслуговуючими. 

 

ПРОДАН О.П. А Івченка запрошували на засідання?  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Не знаю, чи звали Івченка. Знали. 

4-а правка. Відхилити. Прошу голосувати. 

5-а врахована. Якраз компенсували ту Острікової, що відхилили.  

6-а поправка Бандурова  відхилена, просто подвоюється.  

7-а поправка. Житловий найм хоче агентами перевести в райони. Цього 

робити не можна. Хто за те, щоб відхилити? Дякую. 

8-а поправка. Взагалі "входящий" ПДВ 20 відсотків, "исходящий" – 7, 

при тому, що ми говоримо, що сімейні фермерські господарства обліку вести 

не будуть. Звідки такі ідеї? Пропоную відхилити. 

9-у розібрали. 

10-а Івченка. Дивіться, ми внесли дуже чіткий критерій, хто може бути 

членами, реєструватись сімейними фермерськими господарствами. Він хоче 

включити, щоб вони могли використовувати найману працю, тобто 

перетворити в маленькі сільськогосподарські підприємства і при цьому, щоб 

держава покривала за всіх ЄСВ. Це ж треба до такого додуматись. Пропоную 

відхилити. Прийнято. 

11-а  технічна врахована.  

12-а відхилимо. Нехай діляться на два сімейні фермерські господарства 

і все буде нормально. Хто за те, щоб відхилити? Відхилена. 

13-а врахована. 

14-а. Тут треба облік сільськогосподарського виробництва вести. 

Пропоную відхилити. Відхилена. 

15-а. Пропонують податкових агентів. Відхиляємо. 
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16-а. Тут взагалі контролюючим органам, щоб місцева влада давала 

команди, кого викидати з четвертої групи. Це дав Івченко, щоб місцева влада 

викидала з четвертої групи. Відхилено. 

17-а врахована. 

18-а відхилена.  Відхилено.  

19-а Бакуменка. Дуже велика стаття, яку треба виносити в окремий 

знову закон, тому що звільнення всіх пенсіонерів на рівень місць без 

наступних змін. Відхиляємо.  

20-а. Відхиляємо. Хто за те, щоб відхилити? Відхилено. 

21-а врахована. 

22-а відхиляємо.  

Тут взагалі, щоб всі фізичні і юридичні особи мали окреме переважне 

право на підключення до соціальної сфери і так далі. Відхиляємо. 

24-а. Тут взагалі кредитування фермерських господарств пільгове. 

Відхиляємо. 

26-а Івченка. По реєстрації і по бюджетній дотації з новим  

визначенням "суб’єкт господарювання", щоб всі аграрії потрапили в наш 

закон.  Відхиляємо. 

27-а Івченка. Оскільки всі платники, це таке ж саме, по платникам ЄСВ, 

що вони, якщо заплатили тільки 10 відсотків, втратять ту можливість, яку ми 

заклали. Ми зовсім іншу систему заклали.  Відхиляємо.  

28-а Давиденка. Те ж саме повторив і щось додав у кінці. Ще зміни до 

Бюджетного кодексу. Відхиляємо. 

29-а. Те ж саме. 

Шановні колеги, прошу з врахуванням відхилених і прийнятих 

поправок прийняти рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді 

України даний законопроект прийняти за основу і в цілому як закон. Хто за 

таке рішення, прошу голосувати. Підніміть руки, будь ласка. Порахуйте, будь 

ласка, скільки голосів. 
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КРИШИН О.Ю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 голосов.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, дуже вам вдячна. 

Наступне засідання комітету відбудеться в пленарний тиждень у 

вівторок з 14 до 16 години. Першим питанням Оксана Сергіївна Маркарова, 

вона хоче з нами познайомитись і довести свою програму на найближчі роки.    


